
Több szereplő, mint falulakó! 

Mihálygerge volt az országos népzenei találkozó házigazdája 

Országos népzenei találkozónak adott otthont Mihálygerge. A kétévente 

megrendezésre kerülő minősítő versenyek történetében még nem volt példa arra, hogy a 

Gergéhez hasonló kis település legyen a rangos rendezvény házigazdája - mondta dr. Zs. 

Szőke Zoltán, Áfészek Országos Szövetsége alelnöke, amikor szombaton megnyitotta a 

kétnapos rendezvényt.  

Az Áfészek Országos Szövetsége, A Nógrád megyei Közművelődési és Turisztikai 

intézet valamint a mihálygergei József Attila Művelődési Ház közös rendezvényén, már 

szombaton reggelre benépesült a gergei főutca. Akárha virágoskert kellő közepén állt volna a 

művelődési ház, ahogy sorra érkeztek a pompázatos népviseletbe öltözött népdalkörök, 

népzenei együttesek tagjai és szólistáit. A művelődési házban összegyűlt szereplők Varga 

Imre, a település polgármestere köszöntötte, kifejezve köszönetét és a falujukat ért 

megtiszteltetésért. 

- Megtisztelő feladat a házigazdáké, hiszen az országos népzenei találkozót két évtizedes 

történetében még nem volt példa, hogy az ittenihez hasonló kis település legyen a a házigazda 

- hangsúlyozta megnyitójában dr. Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ (amely a kezdetektől 

felkarolta, támogatta a mozgalmat ) alelnöke is, majd hozzátette: - Nem véletlenül esett a 

szervezők választása erre a településre. Nógrád megye kiérdemelte azzal , hogy soha annyi 

résztvevőt nem küldött, mint idén, Gerge pedig azzal a sok évtizedes munkával, amelyet a 

népzenei kultúra megőrzése, ápolása terén végez - szóltak az alelnök méltó szavai.  

A színpad rivaldafénye ezután már csakis a szereplőkre irányult, akik közül szombaton 

összesen 34eggyütes és szólista mutatkozott be, akik közül 17! volt Nógrád megyei. A 

vasárnapi bemutató azonban még ezt is felülmúlta - ahogy erre az ÁFEOSZ alelnöke fel is 

hívta előző nap a figyelmet - hiszen mind a 22 fellépő együttes és szólista megyénkbeli volt, s 

majd minden korosztályt képviseltette magát. A rimóci Holecz Istvánné, aki két éve kapta 

meg a népművészet mester címet, s aki szólóéneklését követőzen, még többeket győzködött 

meg, hogy ,, de igenis, be fogtok ti is nevezni legközelebb!". Mert a legtöbb nógrádi szólista 

meg rimóci volt a versenyen: Pásztor Ferencné, Pecho Zoltán, László Antalné, Percze Antalné 

meg persze a hangszeres szólista Skrabák Antal. A színházterem hátsó fertályán való 

történésekre utalhatott Birinyi József (zsűritag), A KÓTA alelnöke, népzenekutató, 

hangszeres szólista a szünetben, amikor a minősítő céljáról érdeklődtünk. - Azt szeretnénk, ha 

a ,,szakmai ízlés terrorjával", a legértékesebb zenét és dalokat mentetnék és adnák tovább a 

folklór művelői. S nagyon fontos, hogy saját kedvükből műveljék e műfajt - mondta az 

alelnök. S hozzátette, hogy színpadról nyújtott élmény hatására, a szereplők szűkebb 

környezetében, akár egy lakodalomban is lehet jó kedvel mulatni úgy, hogy értékes dalokat 

énekelnek az emberek. A KÓTA népzenei tagozatának vezetője egyébként nap elismeréssel 

szólt a nógrádi folklóristákról. - Döbbenetes, hogy két nap alatt 56 együttesés szólista, olyan 

nagy számarányban érkezett ebbe a kis falub, hogy szinte több a fellépő, mint a Mihálygerge 

lakossága. S ez azért is örvendetes, mert a Nógrád hagyományában gazdag vidéke az 



országnak, zenében, viseletben. Ritkaság, hogy a fellépők ruházata majdnem mind eredeti, 

csak kevés a stilizált. A szombat délutáni minősítő hangverseny résztvevőit köszöntette Becsó 

Zsolt, a Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő is. 


